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 ملخص البحث

 ،الحيوانات: دراسة اعتبارية عن  الحيوانات في القرآن ،2322200061حسيني:  فحري
العلوم لمشروع الخاص، كلية أصول الدين و التفسير االعلمي، شعبة علوم القرآن و  البحث

. المشرف األول: 0202بنجرماسين،  جامعة أنتساري اإلسالمية الحكومية ،اإلنسنية
ر ذمحم د أدرياني يوليالثاني األستاذ الدكتور الحاج عبد الله كريم الماجستر. المشرف 

 .الماجستير
 العبرة ،الحيوانات :ساسيةاألالكلمات 
 library)  ذا البحث بحث مكتبيهو ، الحيوانات الموضوعي و بحثهذا البحث ه

research) على المنهج الكيفي (method qualitative) ، يعني جمع البيانات من الكتب
البيانات وتكميل إعادة نظر  يعني إعادة نظر المتنوعة التى تتعلق بالموضوع، ثم تحرير البيانات،

 .بالبحث ، ثم تحليل البيانات باستخدام النظرية المتعلقةهنقصان
يحتوي  على ما يلي ، وهي: و  المذكورة في القرآنحيوانات يتناول هذا البحث عن ال

، البغال، الكالب، المواشي، الجمال، الماعز، األبقار، الطيور، األسد، األسماك، الخيول، الحمار
ث، الضفادع، النمل، النحل، النمل، ، البراغيالسلوى، الهدهد، الغربان، الجنادباألبابيل، 

 ، الذباب.قرود، البعوض، الالذئاب، الخنازير ،العنكوت، الثعابين
في القرآن، كتبت كلمة حيوان بألفاظ مختلفة. يوضح استخدام هذه األلفاظ المختلفة و 

لى الرغم من أن لها معنى مختلًفا ، إال أنها أنه يوجد فيه سياق مختلف وكل له معنى مختلف. ع
في األساس من نفس النوع ، أي الحيوانات. األمر مجرد أن القرآن يسميه بأسماء مختلفة وفًقا 

، دابة، الصيد، نعاماأل لسياقات وأغراض محددة. وفيما يلي ذكر الحيوانات في القرآن وبيانه
 .َسُبعُ ، الوحوش، الميتة

ثر تفصيال عن تفسير الحيوانات. البحث هي الحصول على معرفة أكوالغرض من هذا 
، العنكبوت، البعوضة، النمل، إلبلاتخصيصا في الخمسة الحيوانات وهي:  في هذا البحثو 

. وكلهم يذكر بلفظ المختلف مع تفاصيل عشرين مرة في القرآن الكريم عاما ذكر اإلبلو  والطير
ب، الضمير، البدن، بحيرة، هام، وذكر الجمل الهيم، الركا ،العشار :الكلماتهي واحدة ذكر 

يتعلق قصة هي :  إلبلا ذكر السياقو  ذكر ناقة سبعة مرة.مرتين، واإلبل مرتين، و البعير مرتين، و 
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 ث مرات، في القرآن ثال النمل ذكرو . نفسه و منفعهاصفة و ، القياس، يكون من العبارة، الصالح
ذكر و  ذكر النمل  في القرآن يتعلق بقصة سليمان.لواحد. و االيات اوكلهم ذكرت في السورة و 

مرتين  العنكبوتذكر و  البعوضة في القرآن مرة، وسياق ذكره أن الله ال يستحي خلق البعوضة مثال.
مثل ضربه الله تعالى للمشرِكين في ات خاذهم آلَهة من دون  سيقاق ذكره هو يدل علىو في القرآن، 

ورزقهم ويتمس كون بهم في الش دائد، فهم في ذلك كبيت العنكبوت في ضعفه  الله، يرجون نصرهم
ووهنه، فليس في أيدي هؤالء من آلهتهم إاَل كمن يتمس ك ببيت العنكبوت، فإن ه ال يجدي عنه 

في القرآن الكريم ثمانية  ذكر الطير. و شيئا، فلو علموا هذا الحال لما ات خذوا من دون الله أولِياء
كريم مختلفة. إما أن يكون قصة، وإما سياق ذكره في القرآن الو  لطيرالسياق ذكر ا. و عشر مرات

 إما أن يكون عبرة.أم يكون تشبيه، و 

 

 

 

 

 

 

  


